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Tilmann atya levele 
 
Kedves Családjaim! 
Nemsokára, április 2-án felszenteljük Édesanyánk Szentélyét Magyarországon. 
A Szűzanya újra és újra megmutatja, hogy szeret minket és mindenkit, aki azért jön hozzá, 

hogy kérjen Tőle és ajándékozzon Neki valamit mások számára. Mit jelent ez? Mi, 
keresztények nagy közösségben élünk. Jézus élő teste vagyunk. Jézus ennek a testnek a feje, 
mi a tagjai vagyunk. Minden tagjának saját eszményképe, egyénisége és feladata van. És más-
más tulajdonságunk mutatkozik meg Krisztus testében. A Jóisten mint egy nagy családot lát 
minket, melynek minden tagja tehet valami jót a másiknak, sőt minden embernek, Jézus 
Krisztusban. 

Kedves Barátaim, a Szűzanya célja az, hogy neveljen minket. Nemcsak azt ajándékozza 
nekünk, amire szükségünk van, hanem nagyszívű emberekké szeretne nevelni minket, akik 
áldozatot hoznak Jézus Krisztusban testvéreikért, a többi emberért. Nevelik őket abból a 
célból, hogy növekedjenek a Mennyei Atya iránti szeretetükben, bizalmukban és 
engedelmességükben. 

Ez az, amit mi, mint egy nagy család, mint egy mozgalom tovább ajándékozunk, és ezt 
nevezzük modern kifejezéssel élve "kegyelmi tőkének". Királynőnk, Szűzanyánk célja: hogy 
ne csak a magunk számára éljünk, hanem nagyszívű keresztényekként mindennap áldozatot 
hozzunk a többi emberért, amennyiben pl. életünket, örömünket, nehéz munkánkat, imánkat 
ajánljuk fel. Ezt várja tőlünk a Szűzanya. Így akar nevelni minket, hogy nagyszívű, 
áldozatkész emberek legyünk. A Szűzanya célja tehát a mi Kápolnánkban az, hogy ne csak a 
saját érdekünket, hanem a másik ember javát is keressük. A nagyszívűség az a nagy ajándék, 
melyet Királynőnk ajándékozni akar a szentélyünkben népünknek, egyházunknak. 

A nagyszívű ember, Krisztus királyunk képe szerint, királyi ember, aki erős, önzetlen, 
mély kapcsolatban van a Jóistennel, mert Jézus, a király képe kialakult benne. Ezért 
Királynőnk másik célja az, hogy növekedjen bennünk és minden ide zarándoklóban ez a 
királyi tulajdonság. A magyarok eredete olyan, mint egy küldetés. Nem véletlen, hogy a 
magyar állam kezdeténél egy szent család állt: Szent István, Boldog Gizella és fiuk, Szent 
Imre. Isten szeretné, ha a magyar családok királyi családokká válnának, akiknek a szívében 
Krisztus, a király lakik.  

Most tehát ismerjük a nagy feladatot, melyet a nagyszívű és királyi Szűzanya meg akar 
valósítani a mi Szentélyünkben: nevelni egy új, nagyszívű, királyi keresztény embert, Jézus, a 
mi Urunk képe szerint. Kentenich atya 1914. október 18-án elmondta a fiatalembereknek a 
Szűzanya üzenetét: Szeretem azokat, akik szeretnek engem. Bizonyítsátok be először, hogy 
igazán szerettek, akkor bebizonyítom, hogy én is igazán szeretlek benneteket, akkor mint 
nevelő letelepszem köztetek, és innen kiindulva létrehozok egy nagy pedagógiai mozgalmat, és 
ti lesztek ebben az eszközeim. 

A mai emberek büszkék, és önállóan akarják megoldani a nehézségeket. Az ilyen ember 
előbb-utóbb lelki beteg lesz, mert ekkora felelősséget csak a többi emberrel együtt lehet 
hordozni. Ez a lelki betegség egoista betegség. A Szűzanya a mi Szentélyünkben, a mi új 
zarándokhelyünkön, a mi kápolnánkban új embert akar nevelni, akire a nagyszívűség 
jellemző. Ez az ember királyi ember: nem a külső hatalma miatt, hanem a szeretete, a 
nagyszívűsége által. A nagyszívű királyiság vagy a királyi nagyszívűség lesz az a kegyelem, 
melyet a Szűzanyánktól várunk. És ő meg fogja nekünk adni, amit kérünk tőle, mert ez az ő 
igazi benső lényege: a nagyszívűség és a királyiság.  

 
Nagy szeretettel üdvözöllek Titeket: 
Tilmann atya 
Budakalász, 2005. január 27. 



Tudnivalók a Szentelésről  
 
Kedves Olvasó, Kedves Családok! 
 
Már közel a nap, melyet rég várunk.  
Szeretettel várunk Benneteket április 2-án Óbudaváron, hogy együtt ünnepeljük Égi 

Édesanyánk szentélyének felszentelését. Előreláthatólag kb. 1500-an leszünk. 
Az ünnepi program 2 órakor kezdődik imádsággal, énekkel, lelki táplálékkal. Gondoljatok 

arra, hogy a közel egy időben érkező sok autó parkolása több időt vesz majd igénybe a 
szokásos érkezésnél. Szeretnénk, ha az út szélén nem állnának autók, hanem a falu északi és 
déli végében kialakított parkolóhelyeket használnánk. A fogadó családok segítenek az 
eligazodásban, a Kultúrház közelében felállított információs sátornál pedig megtudhattok 
mindent, ami a nappal kapcsolatban érdekel Benneteket. Itt kapjátok kézhez a liturgiát is 
tartalmazó kis füzetet. Külön helyiséget biztosítunk szoptatáshoz, pelenkázáshoz, kis gyermek 
altatásához és a kicsit nagyobbak foglalkoztatásához. 

A kápolnaszentelés és szentmise 3 órakor kezdődik. Utána nem sokkal, a kápolna 
közelében elhelyezett színpadon ünnepi műsor kezdődik zenével, tánccal, rövid színpadi 
előadással, lesz daltanítás, bőrműves foglalkozás gyerekeknek. 

Műsor közben és utána lehetősége lesz mindenkinek a szentélybe betérni. Az elidőzésre a 
szentélyben ekkor csak rövid időre, néhány percre lesz lehetőség, hogy mindannyian 
bejuthassunk. Este 9 órától éjfélig szentségimádás lesz a kápolnában. 

A szentmise után kezdődik a szeretetlakoma is. A süteményt egy pékségben sütik erre az 
alkalomra, úgyhogy nekünk erről most nem kell gondoskodnunk. Ilyen sok résztvevő mellett 
nincs lehetőségünk a házi süteményeket méltóan elhelyezni. Több sátor is áll majd a 
közelben, úgyhogy esős időben is tudunk egy kicsit beszélgetni, ismerkedni.  

Reméljük, hogy mindenki szép emlékekkel térhet majd haza. 
a szervezők 

 
Rövidhírek: 

Családnapok 2005: 
Van még szabad hely: 
 Első résztvevőknek augusztus 14-20-i, és augusztus 28 - szeptember 3-i, 
 többedszeri résztvevőknek a július 17-23-i, az augusztus 7-13-i, és 21-27-i heteken. 
 
Felhívás 
Akinek van megunt, felesleges, jó állapotú játéka, kérjük, juttassa el Óbudavárra. Elsősorban 
kisautók, építő- és udvari játékok, nem plüss állatkák kellenének.  

 
� 
 

NŐI LELKI NAP, Gertraud nővér vezetésével 
SOPRONBAN 
Időpont:        : 2005. április 24. vasárnap délután 
Helyszín:       : Szent György Plébánia – Jezsuita terem 
További információ:Németh Nóri, 99/311-915, 70/572-4441 
 
 



ZUGLÓBAN 
Időpont:        : 2005. április 23. szombat 15-18.30 
Helyszín:       :Ferences Máriia Misszionárius Nővérek 
  XIV. ker. Hermina út 19. 
További információ: Csabai Márti tel.: 251-0993 
Sok szeretettel hívunk mindenkit (20 év felett). 

 
� 

 
A fiútáborok időpontjai 2005. évben 

 
Állótáborok: 

Öregek  (7-–9. osztályosok ) június 25. – július 2. 
Ifjak  (5-–7. osztályosok) július 3. – 9. 
Csikók  (3-–5. osztályosok) július 10. – 16. 
Medvebocsok (1-–3. osztályosok) július 17. – 23. 

 A helyszín: Monostorapáti, Széles-forrás. 
Döglesztő (vándortábor véneknek): augusztus 13 – 21. 
 Valószínűleg csónaktúrára megyünk a Szigetközbe. 
 
Jelentkezési lap kérhető: Gábor Miklós 30/5300263, gabor.miklos@aesz.hu 

 
A lánytáborok időpontjai 2005. évben 

 
Sziasztok Lányok! 
Tábor időpontok: 

1. Korosztály: 7-9 éves kislányok 
   Időpont: 2005. július 10-15 
   Helyszín: Epöl 
   Visszajelzés határideje: 2005. 05. 15. 
Jelentkezni Schumicky Ildikónál lehet a 06 23 344 231 tel-számon, vagy az 

ildischumicky@malta.uz.ua e-mail címen. Valamint Megyimorecz Ildikónál a 06 72 212 536 
tel-számon. 
1. Korosztály: 10-12 éves lányok 

   Időpont: 2005. 07. 18.-–23. 
   Visszajelzés határideje: 2005. 05. 31. vagy amíg van hely (45 főig) 
  Helyszín: Kőszeg, Verbiták Szent Imre Missziós Háza 

2. Hagyományteremtő célzattal vándortábor indul! 
    Korosztály: 16 év felett  
    Időpont: 2005. 07. 23–29. 
    Indulási hely: Kőszeg, Verbiták Szent Imre Missziós Háza 

 Jelentkezni és bővebb információt lehet kérni: 
Virágh Orsolya: veoa@freemail.hu 
Kocsispéter Edit: edoh@freemail.hu 
 
Gyertek el! Várunk Benneteket! 
 



20. Ifjúsági világtalálkozó – Schönstatti nemzetközi 
előtalálkozó/fesztivál 

„Azért jöttünk, hogy Őt imádjuk” (Mt 2,2) 
 
 

A nemzetközi Schönstatt-család nagy lehetőségként éli meg, hogy Schönstattól csupán 100 
km-re rendezik meg 2005-ben az Ifjúsági Világtalálkozót. Ezért amellett hogy Kölnbe 
aktívan, sok programmal készülnek a schönstatti fiatalok, 2005. augusztus 7. és 11. között 
Schönstattban egy „Jugendfestival”, azaz egy nemzetközi schönstatti ifjúsági találkozó lesz. 
3000 fiatalt várnak több mint 20 országból színes programokkal. Lesznek fórumok, 
szentmisék, különböző standok, tanúságtételek, lesz egy rockfesztivál vallásos énekekből, és 
még sok más program, a résztvevő országok szervezésével. 

A mottó: „Unsere Weg bewegt!” „Utunk Krisztushoz visz!” A találkozó 
centrumában a szeretetszövetségünk áll: 

Azt akarjuk, hogy megmozdítson bennünket az a kegyelmi folyam, mely a 
szeretetszövetség által Schönstattból indul, és rajtunk keresztül a világ összes fiataljához eljut! 

Magyarországról is szervezünk egy buszt Schönstattba a fesztiválra. Azt szeretnénk, hogy 
ezáltal az út által a magyar schönstatti fiúk és lányok találkozva a nemzetközi Schönstatt 
mozgalom fiataljaival, átéljék e közösség légkörét, mozgalmunk nagyságát és lelkileg 
feltöltődve térjenek haza.   

Az útról konkrétan: augusztus 7-én vasárnap kora reggel indulnánk, és 11-én este 
érkeznénk haza. Az a tervünk, hogy egy egész busszal megyünk, schönstatti fiúk-lányok 
vegyesen. Gimnazisták és egyetemisták jöhetnek, és még azok, akik 30 alatt vannak. 

A költségekről: fejenként 110 euró a részvételi díj és kb. 62 euró a busz. (bár jó lenne 
valami olcsóbb buszlehetőséget találni, tehát ha valaki tud ebben segíteni, akkor azt szívesen 
vesszük.) Sokan jelezték hogy ez nagyon sok, ezért megpróbáltunk támogatást kérni, ami úgy 
néz ki, hogy sikerül. Tehát ha valakinek túl sok a 40 ezer forint, akkor 10-20 ezer forinttal 
kevesebbért is el tud jönni. A lényeg, hogy e miatt ne maradjon otthon senki.  

A találkozó legtöbb programja Schönstatt három nagy nyelvén (angol, spanyol, német) 
lesz. Tehát praktikus, ha valamennyit megértesz a három nyelv egyikéből.  

A találkozóval kapcsolatos információkat a  www.wjt.schoenstatt.de weboldalon is 
megtalálod, mely magyar nyelven is olvasható: Itt találsz egy kilencedet is, melyet havi 
váltással imádkoznak a schönsatt-fiatalok.  
Téged is hívunk, gyere velünk a találkozóra, lelki készülődésként pedig imádkozd velünk a 

kilencedet! 

Jelentkezni lehet Gábor Miklósnál gabor.miklos@aesz.hu (30/530-0263), Virágh 

Orsinál veoa@freemail.hu (30/238-2685), és Oláh Évánál okosoft@axelero.hu 

(1/424-0280). 



„Lássunk Vendégül Valakit a Családnapokon” 
 
Az üdülési és egyéb támogatási lehetőségek hiánya miatt Róbert azt kérte, hogy próbáljuk 

meg regionális szinten megoldani ezt a feladatot. Ezért a Budapesti Régió „Lássunk Vendégül 
Valakit a Családnapokon” elnevezésű programot indított, hogy ne legyenek családok, akik 
anyagi természetű akadály miatt nem tudnak családnapokra jönni. Egy pénzalapot hoztunk 
létre, amiből a rászorulóknak juttatni tudunk.  

Hálásan köszönjük a felhívásunkra érkező adományokat: összesen 178.000 Ft-ot kaptunk 
erre a célra, melyből eddig öt családot segítettünk 112.000 Ft értékben. 

 
Mi is ez a program és miért van erre szükség? Sokszor azok a családok, akik 

rászorulnának az anyagi segítségre, nem akarják a közösség többi családját a saját gondjukkal 
megterhelni, arra gondolva, hogy a családok többsége is sokgyermekes, napi szinten küzd 
azzal a problémával, hogy jusson a szükséges dolgokra, ezért úgy érzik, nem illő kérniük. 
Azonban, ha rendelkezünk egy alappal erre a célra, akkor ez nem a többiek "indokolatlan" 
megterhelése lenne, akkor lenne lehetőség arra, hogy jobb időszakban hozzájáruljunk, a 
nehezebb időkben kérjünk ebből támogatást.    

 
1. A pénzalap megteremtése: 
Egy család meghívhat valakit idén Óbudavárra, olyan módon, hogy átvállalja a részvételi 

költségét. Vendégül láthatunk egy 1 év alatti kisbabát, vagy 4 év alatti kisgyermeket. Ha 
többet tudunk felajánlani a családi költségvetésből, nagyobb gyermekeket, vagy több 
gyermeket is, vagy egy házaspár egyik vagy mindkét tagját, vagy akár egy egész családot is 
vendégül láthatunk Családnapokon. A meghívás nem egy konkrét személynek, családnak 
szól, hiszen nem tudhatjuk ki lesz a rászoruló. Így gondoskodhatunk egymásról. Azaz fontos 
nekünk, hogy valaki, aki nem a mi családunk közvetlen tagja, eljuthasson Óbudavárra.  

Megvalósítás: A felajánlásokat ezentúl a Családok a Családért Egyesület számlájára lehet 
küldeni „LVVCS” jelöléssel.  

2. A pénzalap felhasználása 
Bátorítjuk a Budapesti Régió családjait, akiknek szüksége van anyagi támogatásra, mert 

anélkül nem tudnak részt venni a Családnapokon, forduljanak bizalommal még a 
jelentkezéskor Mészáros Zsuzsihoz, aki – a fedezet függvényében - szívesen segít.  

 
Sok szeretettel és hálás köszönettel: A Budapesti Régió Csoportvezető Családjai 
 



Újra igent mondok Neked 
 
Tavasszal már hagyományosan megrendezésre kerül a családünnep, amikor valahol Sopron 

környékén két napot együtt töltünk. Az együttlét csúcspontja a szentmise, amelyben a 
házaspárok megújítják házassági fogadalmukat. Így történik ez nálunk. 

 
A házasság szentségének megújítása (az evangélium után) 
Pap: Házas Testvéreim!  
Amikor egymásra és egymásnak kimondtátok az „IGEN-t”, az Úr megpecsételte szívetek 

szeretetét. Krisztus Urunk megújító áldását kéritek most házasságotokra, amikor azt 
megújítjátok.  

Isten szentháromságos élete legyen látható és egymás számára tapasztalható, hogy a be- és 
az elfogadás lüktető egységében életetek „együtt-teremtő” legyen. 

Kérjétek az Úrtól a mindig nagyobb szeretet ajándékát. Benneteket is kér Jézus: „Úgy 
szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) „Aki pedig – Krisztusban 
van, új teremtmény. A régi elmúlt, (mindig) valami új valósul meg benne. Mindez Istentől 
van.” (2 Kor 5,17-18) 

 
A hozzáállás szándékának kinyilvánítása 
Pap: Készek vagytok házasságotok megújítására?   
Házaspár: Készek. 
Pap: Ígéred-e, hogy Krisztustól kapott házastársadat eztán nagyobb figyelemmel tiszteled 

és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?   
Ígérem. 
Pap: Ígéred-e, hogy gyermekeiteket, mint házasságotok gyümölcsét, Jézussal való élő 

kapcsolatra segítitek? 
Házaspár:Ígérem. 
Pap: Törekszel-e arra, hogy családod a földön (a) Szentháromság ikonja legyen? 
Házaspár:Törekszem. 
 
Az egység vágyának kinyilvánítása  
Pap: (Fogjatok egymással kezet és mondjátok utánam!) 
Házaspár:Isten szent színe előtt megerősítem, hogy házastársad kívánok maradni. 
Eskü 
Isten engem úgy segéljen, 
Mária, Schönstatt Háromszor Csodálatos Anyja, 
és Istennek minden szentjei, 
hogy Isten ajándékaként kapott házastársamat szeretem, 
vele szentháromságos életközösségben kívánok élni, 
őt el nem hagyom 
holtomiglan-holtáiglan, 
semmiféle bajában. 
Isten engem úgy segéljen! 
 
Pap: Dicsőséges hatalmában az Úr szilárdítson meg titeket nagy erővel, hogy mindvégig 

kitartsatok és állhatatosak legyetek. Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott 
benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban; kiragadott titeket a 
sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába.  

 



Pap: Benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a 
trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte teremtetett. 
Úgy tetszett az Atyának, hogy házasságotokban is benne lakjék az egész teljesség. (Kol 1,12-
20) 

 
Gyermekek megáldása 
Pap: Legyetek áldottak gyermekeitekben! 
Urunk, Jézus Krisztus! Te a hozzád jövő gyermekeket magadhoz ölelted, és kezedet 

fejükre téve megáldottad őket. Azt mondtad: Engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne 
tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké a mennyek országa. Angyalaik színről színre látják a 
mennyei Atyát. Kérünk, tekints az előtted álló gyermekekre! Papi szolgálatunk által áldd + 
meg őket a mai napon, hogy kegyelmedben és irgalmadban mindig előbbre haladjanak, 
növekedjenek korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. 

(Máskor a szülők áldják meg személyesen gyermekeiket.) 
 
Áldozás után 
Imádság házassági évfordulóra 
Jézusom, e szent órában / köszönöm Neked házastársamat. 
Köszönöm minden munkáját, könnyét, mosolyát. 
Köszönöm Neked minden értem hozott áldozatát. 
Köszönöm Neked az éveket, amelyeket együtt töltöttünk. 
Köszönöm a gondokat, amelyeket egymással megosztottunk. 
Köszönöm Neked, hogy Ő az enyém. 
Köszönöm, hogy nem vesztettem el szeretetét. 
Mert mindezt köszönöm, eskümet megújítom: 
Esküszöm, hogy Őt el nem hagyom mindörökké. 
Isten engem úgy segéljen! Ámen. 

 

Családi Életre Nevelés 
 

2004 őszén részt vettem egy Családi Életre Nevelés (CSÉN) tanfolyamon. Ezt a képzést 
pedagógusoknak, védőnőknek szervezi a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, ahol 
egy Családpedagógiai Intézet is létrejött. Minden program és kezdeményezés célja, hogy 
boldogabb családok éljenek Magyarországon. Azt gondolom, érdemes az Oázis olvasóinak is 
megismerkedni ezzel a témával.  

 
Röviden összefoglalom, hogy mi lenne a célja ennek a néhány írásnak: 
– a mi kis családjainkban is elkerülhetetlen, hogy gyerekeinket felkészítsük a családi életre. 

Ehhez én „tudományt” kaptam, illetve új szemléletmódot, és olyan súlypontokat, amelyekre 
építve hatékonyabb lehet a saját gyermekeim nevelése. 

– a társadalom átlag családjai már nem tudnak eleget tenni ennek a feladatnak, ezért sajnos 
más fórumokon kell ezt megtenni (iskola, szakkör, kisközösség, klub … bármi). Ebben a 
munkában apostolkodni lehet mint szülő, mint pedagógus, vagy a plébánián tevékenykedve. 

Megpróbálom, hogy újságunk szelleméhez hűen gyakorlatias legyek. A cikkek végén 
találtok feladatokat (beszélgetésre, feldolgozásra), játékot. 

A CSÉN fogalma 
A családi életre nevelést sokszor még szakemberek is leszűkítik a szexuális felvilágosításra 

(Czeizel), vagy egyszerűen beolvasztják a hétköznapi nevelés körébe. A CSÉN sokkal több, 
mint szexuális felvilágosítás. Könnyű ezt belátni, ha megnézünk egy biológia, vagy 
osztályfőnöki órát, ahol megtudhatunk a szexről mindent egy vagy két óra alatt, és 



megnézünk egy család-óra tantervet. Ez a gyermeket több éven át kíséri, 
szemléletformálással, értékközvetítéssel, példaadással nevel.  

 
Tehát a családi életre nevelés komplex személyiségfejlesztés, ahol különös hangsúlyt 

kapnak a családra vonatkozó értékek, az együttélést segítő készségek fejlesztése, az ön- és 
társismeret, és természetesen beletartozik a nemi és a szexuális nevelés.  

 
Színterek 
1. „A családi életre nevelés elsődleges színtere a család, ezt a feladatot senki, -semmi nem 

tudja maradéktalanul pótolni.” A saját családunkban nem tartunk külön család-órákat, hanem 
példával és cselekedeteinkkel nevelünk, nem tudatosan. De egy kis odafigyeléssel már 
tudatossá tehetjük ezt a nevelést is, mint például amikor nagyböjtben lemondásra tanítjuk 
gyermekeinket. A nemi identitás már a magzati korban alakul, a három és fél éves fiúnk már 
tökéletesen érti a nemi szerepek fogalmát…: 

– Józsikám, ma el kell mennem. Te fogsz elmosogatni, ebédet főzni, mosni és teregetni. 
Jó? 

– De én ezt nem tudom! 
– Miért nem? 
– Mert én fiú vagyok! 
 
2. Az iskolai oktatás 
Mivel napjainkban nem sok gyerek él ép családban, nincs is példa előttük. Az iskolának ezt 

a feladatot is fel kellene vállalnia. A NAT-ban is szerepel a családi életre, az egészséges 
életmódra való felkészítés. Az oktatásban, a tantervekben helye van a család-óráknak! Létezik 
kidolgozott tanterv, a Családpedagógiai Intézet ebben a munkában minden támogatást megad 
azoknak a pedagógusoknak, akik kérik. Külön érdemes kiemelni, hogy ezek az órák nem 
hagyományos, padban ülős tanórák. A felhasznált módszerek (pl. csoportmunka, 
drámapedagógia, video, zene, szemléltetés stb.) közel állnak a diákokhoz.  

Ugye milyen jó lenne, ha minden iskolában legalább szakkör keretében lenne ilyen 
lehetőség?  

 
3. Az ifjúsági pasztoráció 
Sokat gondolkodtam azon, hogyan lehet függetleníteni a családi élet értékeit, a házasságra 

felkészülést a keresztény szemlélettől. Lehet-e bibliai alapok nélkül beszélni a tisztaságról, a 
felelős családtervezésről, a hűségről? Nem lehet. A tanítás ebben az esetben hitvallás is. Ezért 
emelem ki külön a pasztorációt, mert a CSÉN-nek helye van a hittanórán, az ifjúsági 
csoportokban, a lelkigyakorlatokon, és kötelezően a jegyesoktatásban. 

Összefoglalva: mindannyiunk felelőssége, hogy gyermekeink boldog családi életet 
tudjanak élni. Ezért példamutatással, értékközvetítéssel és tudatos neveléssel is mindent meg 
kell tennünk, hiszen ma túl nagy az „ellenszél”.  

 
Beszélgessünk! 
Milyen családi mintát hoztam szüleimtől? Mi formálta az én családi életre való 

készülésemet? Emlékszem rá, kik és hogyan „világosítottak fel” engem? 
Szoktunk beszélgetni gyermekeink családi jövőjéről? Mit tudunk adni nekik? Hogyan 

beszélünk otthonunkban a szexualitásról? 
Fejezzük be a mondatot (gyerekek is)! 
Számomra a család … 
A mi családunkban az a legjobb, hogy …. 
Szeretném, ha a mi családunk … 



 

Oázisszerkesztőket találtunk!!! 
 

Szeretnénk itt is megköszönni az Oázis soproni házigazdáinak a sok szép, értékes írást. 
Segítségetekkel színesebb, tartalmasabb és tekintélyesebb lett (méreteit nézve is) 
mozgalmunk újságja. Kérjük azok megértését és türelmét, akiknek az írása a következő 
számba kerül.  
Köszönjük Guldné Gelencsér Noémi és Heiszer Erika és Csaba „vájtszemű” hejesírási- és 
nyelvhejességi ☺ hibavadászatát.  

 
 
 
 
 
 
 
„Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek.  
Tied életben s halálban, Tied jó és balsorsban, 
Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre. 
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek! 
 
Anyám, Tebenned bízom és remélek, Anyám, Te utánad epedek,! 
Anyám, Te jóságos kegyelmezz! Anyám, Te hatalmas védelmezz! 
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni! Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! 
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni! Anyám,ó jöjj, ne hagyj elveszni! 
Hiszen Te tudsz segíteni,  
ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened,  
ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. 
Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, 
Bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és Mennynek ékessége, 
Ki kérte még segélyedet hasztalanul? Ki távozott Tőled meghallgatatlanul? 
Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária segít minden időben. 
Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít, minden balsorsban. 
Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, Mária Veled leszek a Mennyben. 
 
Áldott legyen a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, most és mindenkor. Ámen  

 
 
 


